שילוב – להיות רופא בישראל
קורס הכנה לרופאים
לקראת מבחן הרישוי הממשלתית
שיתקיים ב 2-למרץ 2017

תרגול אינטנסיבי של שאלות במסגרת קבוצתית ואישית
מבחנים שבועיים וסימולציות להערכה עצמית
הוראה מקצועית ע"י רופאים מצטיינים בוגרי רפואה בחו"ל
הרצאות פרונטאליות בכל נושאי הליבה שנועדו לסכם ולמקד אותך לבחינה
טיפים ואסטרטגיות לימוד שישפרו את איכות הכנתך לבחינה
מסגרת חברתית תומכת ומעודדת לימוד
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 .1על הקורס
הקורס מיועד לבוגרי רפואה אשר סיומו לימודיהם בחו"ל ,השולטים בשפה העברית והאנגלית.
הקורס נמשך כ 17 -שבועות וכולל לימוד מקצועות הרפואה הנדרשים לבחינת הרישוי ,עם דגש על תרגול אינטנסיבי
של שאלות בסגנון אלו המופיעות במבחן הרישוי הממשלתי.

מטרתנו:
אחוז מעבר גבוה של הרופאים במבחן הרישוי הישראלי ברפואה והשתלבותם המהירה של הרופאים במערכת
הבריאות הישראלית.
הקורס מתקיים במרכז הלימודים של שילוב הממוקם בחיפה .המרכז כולל כיתות לימוד לתרגול אישי באווירת
ספרייה וכיתות הרצאה ותרגול משותפות .מרכז הלימודים פתוח  10שעות ביום לרווחתם של הרופאים.

 .2משך הקורס ושפת הלימוד
 .1משך הקורס כ 17-שבועות .חמישה ימים בשבוע (ימים א' – ה').
 .2יום לימודים ראשון של הקורס 30 :לאוקטובר  2016יום א'.
 .3יום הלימודים מתחיל בשעה  10:00ומסתיים בשעה .21:00
 .4השפה בה מועבר הקורס :עברית ואנגלית.
ההסברים בהרצאות הינם בעברית ואילו המצגות והמבחנים כתובים באנגלית בלבד.
 .5הבחינות המתקיימות במהלך הקורס יהיו באנגלית בלבד.

 .3מבנה הקורס
הקורס המוצע מתבסס על סילבוס המתמקד בלימוד מקצועות הרפואה ,תרגול רב והטמעת
אסטרטגיות למידה .אנשי ההוראה בשילוב שקדו רבות לבניית תכנית לימודים תוך שימוש בניסיון ובידע שנצבר על
ידם .כל המרצים והמתרגלים הינם בוגרי לימודי רפואה מחו"ל אשר עברו את בחינות הרישוי לקראת סטאז'
בבחינה הראשונה שלהם .אנו בשילוב יודעים ומאמינים כי תקופת הלימודים בקורס מאפשרת ללמד בצורה יעילה
ויסודית את החומר המקצועי הרלוונטי ובנוסף לבצע תרגולים רבים.
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 .4יום הלימודים נחלק לשלושה חלקים:
א .תרגול אישי
מרכז שילוב פותח את שעריו בכל יום החל מהשעה  9:00בבוקר ועד  17:00לטובת לימוד/תרגול אישי .בשעות
אלו יספק המרכז כיתות לימוד לצורך תרגול באופן פרטני.
ב .הרצאות פרונטליות ממוקדות לבחינה.
בימים א' ,ג' ו-ה' ,החל מהשעה  17:30ועד  21:00ייערכו הרצאות פרונטליות בנושאי הליבה ,כולל רפואה
פנימית ,כירורגיה ,ילדים ,פסיכיאטריה ,נשים ומיילדות .הרצאות אלה ילוו במצגות שהוכנו בקפידה וסוקרות את
כל הנושאים הנלמדים.
ג .תרגול כיתתי.
בימים ב' ו-ד' ,החל מהשעה  17:30ועד  21:00ייערכו מפגשים במתכונת כיתתית לצורך תרגול של שאלות בסגנון
מבחן הרישוי והדרכה בפתרון השאלות .בכל תרגול ייפתרו שאלות בסגנון  High Yield Questionsמתוך הספרות
המקצועית הרלוונטית .במהלך התרגולים תבוצע הטמעת אסטרטגיות למידה ושיטות תרגול מגוונות.

 .5נוכחות:
המלצתנו כי הרופאים המשתתפים בקורס לא יחסירו יותר מ 20% -מהתרגול הפרטני ,הרצאות ותרגול קבוצתי.

 .6בחינות:
א .בחנים שבועיים:
מדי יום א' יתקיים בוחן שבועי הסוקר את נושאי הלימוד של השבוע החולף .בחנים אלו מכסים את
מרבית החומר הנלמד במהלך הקורס .בחנים אלו הינם להערכה עצמית בלבד של כל רופא בקורס.
כל המשתתפים בקורס חייבים לבצע לא פחות מ 80%-מהבחנים השבועיים ( 13בחינות במהלך
הקורס) .פתרון בוחן משותף עם מרצה יבוצע ביום א' בשעה .16:30
ב .מבחני סימולציה:
מבחני סימולציה :
במהלך הקורס נערכות בחינות סימולציה .בחינה אחת בתום לימודי רפואה פנימית (בחינת מגן )1
ובחינה שנייה בתום לימוד יתרת המקצועות :כירורגיה ,ילדים ,פסיכיאטריה ,גניקולוגיה ומיילדות (בחינת
מגן  .)2הבחינות מהוות תרגול ממוקד וברמת השאלות למבחן הרישוי .לכל בחינה יתבצע מועד א'
ומועד ב'.
בחינה מסכמת:
בסיום הקורס נערכת בחינה גדולה ומסכמת ,הבחינה תכלול  220שאלות 110 ,שאלות לכל חלק.
הבחינה תכלול שאלות בכל נושאי הקורס ותערך  5שעות.
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 .7ספרות מקצועית:
הספרות בקורס היא הספרות המומלצת עפ"י ועדת הבחינות של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית (הר"י).
בנוסף ,שילוב ממליצה על מספר ספרים מעבר לספרים המומלצים ע"י הר"י .אלו הם ספרים אשר מכילים שאלות
הדומות ברמתם לשאלות הנשאלות בבחינת הרישוי .בנוסף ,ספרים אלו מכילים ידע הנדרש לרופא המעוניין
להשתלב במערכת הבריאות בישראל .יינתנו עזרה והכוונה להשגת הספרות הנדרשת.

 .8תהליך הרשמה:
.1
.2
.3
.4
.5

מילוי טופס הרשמה
חתימת הנרשם על תקנון קורס
מסירת צילום ת"ז או דרכון
מתן תמונות פספורט עדכנית
תשלום שכר הלימוד לקורס.

 .9עלות הקורס:
עלות הקורס  + ₪ 6000מע"מ (באמצעות צ'ק ,העברה בנקאית או מזומן בלבד) .ניתן לשלם בשני תשלומים שווים.

למידע נוסף והרשמה ניתן לפנות:
07-47031314
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